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§9

Svar på motion - ta bort staket och gör Höga Bränna tillgänglig för 
kommuninvånarna (KS 2021/120)
Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med motiveringen att:
- tekniska kontoret sedan tidigare har en pågående dialog med styrelsen för VSOK kring hur 
området Höga Bränna kan utformas och skötas samt
- tekniska kontoret kommer att ta bort staketet kring Höga Bränna under 2022 efter samråd 
och godkännande av skogsstyrelsen
 
Sammanfattning
I en motion daterad 2021-04-23 skriven av Lennart Karlsson (EMP) finns följande förslag:

 Fullmäktige anmodar ansvarig politiker och ansvarig tjänsteman att ta kontakt med 
styrelsen i VSOK och de tillsammans kommer överens om hur Höga bränna ska kunna 
göras tillgänglig så att våra invånare kan njuta av denna vackra plats.

 Att staketet måste tas bort med det snaraste.

Motionen togs upp på kommunfullmäktige 2021-04-26 och remitterades till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunledningskontoret för yttrande senast den 24 september 2021. 
Tekniska nämndens yttrande inkom 2021-09-14 där det beskrivs bakgrunden till att området 
är instängslat samt utförda och planerade åtgärder inom området Höga Bränna. I kultur- och 
fritidsnämndens yttrande daterat 2021-09-02 framgår att nämnden avstår att yttra sig i ärendet 
eftersom frågan ingår i tekniska nämndens ansvarsområde.
 
Expedieras till 
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2022-01-12 §9 Svar på motion - ta bort 

staket och gör Höga Bränna tillgänglig för kommuninvånarna
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2021-11-17 §209 Svar på motionen Ta bort 

staket och gör Höga bränna tillgängligt för kommuninvånarna
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-28 Svar på motionen Ta bort staket och 

gör höga bränna tillgängligt för kommuninvånare
 Kultur-och fritidsnämndens yttrande 2021-09-02 §104 Motion - Ta bort staket och gör _Höga 

Bränna_ tillgänglig för kommuninvånarna
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 Tekniska nämndens yttrande 2021-09-14 §158 Yttrande på motion_ Ta bort staket och gör 
Höga Bränna tillgänglig för kommuninvånarna

 Remiss till kommunledningskontoret, tekniska nämnden och kultur-och fritidsnämnden
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 §43 Motion - ta bort staket och gör Höga Bränna 

tillgänglig för kommuninvånarna
 Motion - ta bort staket och gör Höga Brännan i Vaggeryd tillgänglig för kommuninvånarna
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